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 2 (027) سورة البقرة-أضواء البيان

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 ......طالب: 
 معك؟ نفسها؟ تيالطبعة ال ما

 طالب: ......
ال، كل أقوال  أوتعنى بذكر األقوال تأكد من المبسوط هل هو لمحمد بن الحسن  تيالكتب ال

 محمد بن الحسن في المبسوط.
 طالب: ......

 ال؟ أوال؟ هل هذا رأي لمحمد بن الحسن  أومعروف لكن هل هو تصويب المعل ِّق صح  نعم
 سم.

  الرحمن الرح.م.بسم هللا
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 

 :-رحمه هللا تعالى-بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد األمين الشنق.طي
َدَقاتِ }قوله تعالى " الى يربي ذكر في هذه اآل.ة الكريمة أنه تع [276]سورة البقرة: {َوُيْرِبي الصَّ

الصدقات وبيَّن في موضع آخر أن هذا اإلرباء مضاعفة األجر وأنه .شترط في ذلك إخالص 
َوَما آَتْيُتم مِ ن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَه َّللاَِّ َفُأْوَلِئَك ُهُم }الن.ة لوجه هللا تعالى وهو قوله تعالى: 

 ."[39]سورة الروم: {اْلُمْضِعُفونَ 
صلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين و 

 {ُتِريُدوَن َوْجَه َّللاَِّ أجمعين، أما بالنسبة لشرط اإلخالص فهو مشترط لكل عبادة وُنص عليه هنا }
إن هللا يتقبل ويتلقى صدقة أحدكم فيربيها كما »واإلضعاف واإلرباء هو الزيادة  [39]سورة الروم:

فحتى تزيد وتكبر وعلى حسب هذا اإلخالص والظروف المحيطة بهذه الصدقة  «دكم فلوهيربي أح
من شدة حاجة وغيرها تكون المضاعفات فأقل شيء الحسنة بعشر أمثالها ثم تزداد إلى أن تكون 

 .-جل وعال -سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ال يعلمها إال هللا
 .""قوله تعالى

 طالب: ......
 .نعم ابيان يصلح أن يكون 
 [282]سورة البقرة: {َ.ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّى َفاْكُتُبوهُ }"قوله تعالى: 

 ظاهر هذه اآل.ة الكريمة أن كتابة الدين واجبة ألن األمر من هللا يدل على الوجوب."
 هنا.وهذا األصل فيه إال أن يوجد صارِّف كما 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َكاِتبًا َفِرَهاٌن }"ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد ال إيجاب بقوله  َواِ 
ا وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في ألن الرهن ال يجب إجماعً  [283]سورة البقرة: {مَّْقُبوَضةٌ 

 ا."اآل.ة فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبً 
 البدل له حكم المبدل. ألن

]سورة  {َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعضًا َفْلُيَؤدِ  الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتهُ }"وصرَّح بعدم الوجوب بقوله 
ألن  ؛للندب واإلرشاد [282]سورة البقرة: {َفاْكُتُبوهُ }فالتحقيق أن األمر في قوله  [283البقرة:

لندب إلى الكتابة ف.ه إنما هو على جهة الح.طة للناس ا فالرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعً 
ن ائتمنت ففي حل وسعة ابن عط.ة وهذا  :وقال بعضهم ،قاله القرطبي إن أشهدت فحزم وا 

 ا وقال الشعبي كانوا.."القول هو الصح.ح قاله القرطبي أ.ًض 
 ألن الحق له ال يعدوه إن كتب فهذا هو االحتياط وهو المأمور به هنا 

لئال ينسى المدين أو يجحد فيستطيع صاحب الحق الحصول على  [282]سورة البقرة: {ُبوهُ َفاْكتُ }
ن لم يكتب والحق له ال يعدوه فاألمر فيه سعة.  حقه بهذه الكتابة وا 

 طالب: ......
 هو؟ ما

 طالب: ......
 يذكر قال فالن على طول بدون قال لكن ال بد من النطق بها الال، ابن عطية مثل القرطبي 

 مثل قال حدثنا.
اآل.ة ناسخ بأمره بالكتب  [283]سورة البقرة: {َفِإْن َأِمنَ }كانوا يرون أن قوله  :"وقال الشعبي

وحكى نحوه ابن جريج وقاله ابن زيد وروي عن أبي سعيد الخدري وذهب الرب.ع إلى أن ذلك 
 [283]سورة البقرة: {ْعضاً َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكم بَ }واجب بهذه األلفاظ ثم خففه هللا تعالى بقوله 

 ."وتمسك جماعة
 ألن هذا معنى النسخ واجب ثم ُخف ِّف يعني رفع الوجوب وهذه حقيقة النسخ.

فقالوا إن كتب الدين  [282]سورة البقرة: {َفاْكُتُبوهُ }"وتمسك جماعة بظاهر األمر في قوله 
حود وهو اخت.ار ابن جرير لئال .قع ف.ه نس.ان أو جا ا كان أو قرًض واجب فرض بهذه اآل.ة ب.عً 

وقال ابن جريج من أدان فل.كتب ومن باع فلُ.شِهد انتهى من القرطبي  ،الطبري في تفسيره
 ا."وس.أتي له زيادة ب.ان إن شاء هللا قريبً 

أما بالنسبة من ادان يعني تدين فليكتب فهو بمعنى الوصية الواجبة يعني إذا فرط صاحب الحق 
الحق بينما الذي عليه الحق عليه أن يكتب ويبين ذلك في وصيته  ألنه ال يلحقه إثم لو ضاع

 .ئاأن في ذمته شيألنه لو مات بقي في ذمته وال يدل على 
 طالب: ......
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 بلى.
 طالب: ......

 النبي باع واشترى ولم يكتب وباع ولم يكتب ولم يشهد هذه صوارف.
 "تنب.ه.."

 زم يعني من الحزم أن تكتب.وعليه عمل المسلمين من الصدر األول إنما هو ح
 طالب: ......

 مشقة عظيمة نعم تكتب كل شيء.
ن ُكنُتْم َعَلى َسَفرٍ }أخذ بعض العلماء من قوله تعالى  :"تنب.ه اآل.ة أن  [283]سورة البقرة: {َواِ 

ا إال في السفر كما قاله مجاهد والضحاك وداود والتحقيق جوازه في الرهن ال .كون مشروعً 
توفِ َي ودرعه  -صلى هللا عل.ه وسلم-ثبت في الصح.حين عن عائشة أنه  وقد في ،الحضر

 ا من شعير."مرهونة عند يهودي بثالثين صاعً 
 ر في المدينة.وهو في الحض  

وروى البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه عن أنس أنه  ،"وفي الصح.حين أنها درع من حديد
وألحمد  ،ا ألهلهلمدينة وأخذ منه شعيرً رهن درًعا عند يهودي با -صلى هللا عل.ه وسلم-

والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس مثل حديث عائشة فدل الحديث الصح.ح على أن قوله 
ن ُكنُتْم َعَلى َسَفرٍ } ألنه جرى على األمر الغالب  ؛ال مفهوم مخالفة له [283]سورة البقرة: {َواِ 

نما يتعذر  ا في السفر والجري على الغالب من غالبً إذ الغالب أن الكاتب ال يتعذر في الحضر وا 
قوله تعالى  ،ا والعلم عند هللا تعالىموانع اعتبار مفهوم المخالفة كما ذكرناه في هذا الكتاب مرارً 

ا فيجب على من باع ظاهر هذا األمر الوجوب أ.ًض  [282]سورة البقرة: {َوَأْشِهُدْوْا ِإَذا َتَباَ.ْعُتمْ }
األشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد  أن .شهد وبهذا قال أبو موسى

براه.م قاله القرطبي وانتصر له ابن جرير  ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر وعطاء وا 
 الطبري غا.ة االنتصار."

 [282]سورة البقرة: {َفاْكُتُبوهُ }مثل  [282]سورة البقرة: {َوَأْشِهُدْواْ }يعني للوجوب وهو ظاهر األمر 
 إال أن الصارف قائم.

"وانتصر له ابن جرير الطبري غا.ة االنتصار وصرح بأن من لم .شهد مخالف لكتاب هللا 
وجمهور العلماء على أن اإلشهاد على المبا.عة وكتابة الدين أمر مندوب إل.ه ال واجب ويدل 

 :وقال ابن العربي المالكي ،ةاآل. [283]سورة البقرة: {َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعضاً }لذلك قوله تعالى 
 :قال ،إن هذا قول الكافة قال وهو الصح.ح ولم ُ.حَك عن أحد ممن قال بالوجوب إال الضحاك

ونسخة كتابه بسم هللا الرحمن الرح.م هذا  :وكتب قال -صلى هللا عل.ه وسلم-وقد باع النبي 
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اشترى منه  -ل.ه وسلمصلى هللا ع-ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول هللا 
 ا أو أمة ال داء وال غائلة وال خبئة ب.ع المسلم للمسلم وقد باع ولم ُ.شِهد واشترى.."عبدً 

 ثاء؟ أوهمزة 
 .همزة
 هي؟ ما

 همزة.
 ثاء؟ال، عندنا ثاء 

 ثاء 
"وال خبثة ب.ع المسلم للمسلم وقد باع ولم .شهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم .شهد 

قال القرطبي بعد أن ساق  ،ا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة انتهىا واجبً اد أمرً ولو كان اإلشه
قلت قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك وحديث العداء هذا " :كالم ابن العربي هذا ما نصه

صلى -نين وهو القائل قاتْلنا رسول هللا أخرجه الدارقطني وأبو داود وكان إسالمه بعد الفتح وحُ 
مه ذكره أبو عمر يوم حنين فلم .ظهرنا هللا ولم ينصرنا ثم أسلم فحسن إسال -مهللا عل.ه وسل

 "وذكر حديثه هذا.
 يعني ابن عبد البر في االستيعاب يعني من الصحابة.

والسرقة قال األصمعي سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال اإلباق " :وقال في آخره"
هل عهد المسلمين وقال اإلمام أبو محمد بن عط.ة والزنا وسألته عن الُخْبَثة فقال ب.ع أ

 والوجوب في ذلك."
يعني البيع األصل أنه للرقيق وال يجوز بيع الحر فإذا كان من أهل العهد فقد فدى نفسه بما يبذله 

 من جزية فال يجوز حينئذ خديعته وبيعه كما أنه ال يجوز بيع الحر.
ذلك قلق أما في الوثائق فصعب شاق وأما ما "وقال اإلمام أبو محمد بن عط.ة والوجوب في 

كثر فربما .قصد التاجر فربما .قصد التاجر االستئالف بترك اإلشهاد وقد .كون عادة في بعض 
 البالد وقد .ستحي من العالم.."

 بعض الناس يستحي من بعض الناس أن يكتب عليه فيبيع عليه ويدينه ويمشي.
 طالب: ......

 ال شك أنهم منازل.ويستحي منه والناس  نعم
"وقد .ستحي من العالم والرجل الكبير الموقَّر فال ُ.شِهُد عل.ه فيدخل ذلك كله في االئتمان 

ا لما ف.ه من المصلحة في األغلب ما لم .قع عذر .منع منه كما ويبقى األمر باإلشهاد ندبً 
]سورة  {َذا َتَباَ.ْعُتمْ َوَأْشِهُدْوْا إِ }وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا  ،ذكرنا
وأسنده النحاس عن  [283]سورة البقرة: {َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعضاً }منسوخ بقوله  [282البقرة:
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 {َ.ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َتَداَينُتم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّسمًّى َفاْكُتُبوهُ }أبي سعيد الخدري وأنه تال 
]سورة  {َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعضًا َفْلُيَؤدِ  الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتهُ }إلى قوله  [282]سورة البقرة:

وهذا قوله الحسن والحكم وعبد  :قال النحاس ،قال نسخت هذه اآل.ة ما قبلها [283البقرة:
 الرحمن بن زيد قال القرطبي وهذا.."

 عندك؟ ماذاالطبري أو القرطبي؟ 
 القرطبي.

 عندي الطبري.أنا عجيب وهللا 
 ينقل كالم القرطبي من األصل.

 يقول؟ معلق عليه؟ ماذاعندك  ماذا
 ال، من األصل الكالم كله للقرطبي من قوله.

 طالب: ......
 إذا كالم ابن عطية يكون القرطبي هو الذي ينقل عن ابن عطية.

 طالب: ......
عن  اأسلوب الطبري يختلف كثير  ،ساليب تختلفالقرطبي أليق منه بالطبري األفي هو الكالم كله 

 .أسلوب القرطبي والمراجعة سهلة
 ""قال القرطبي.

لكن القرطبي في آية الدين ذكر اثنتين وستين مسألة فيما لو أفردت آية الدين فقط لجاءت علق 
 ذكر اثنتين وستين مسألة على آية الدين. ،مجلد تكون في حدودعليها وخدمت 
 طالب: ......

تفسير آية الدين وعلق عليها وخرجت األحاديث وخدمت جاءت  ،عني ُجر ِّد من تفسير القرطبيي
 مجلد.في 

 طالب: ......
 ؛واإلمام أحمد ليس بفقيه اءيعتبرونهم فقه الا هكذا فقهاء الغرب كلهم على هذا ألنهم نادر جد  

اسمه االنتقاء في فضل ولذلك الحافظ ابن عبد البر وهو من أئمتهم ألف في سير األئمة كتاب 
 ف إليهم أحمد.ضي ولماألئمة الثالثة الفقهاء 

 طالب: ......
 .ره مثل ما يذكر إسحاق ويذكر غيرهيذك

 طالب: ......
والمغاربة  ،كثير من كتب الفقه المقارن يهملون الحنابلة واضح كثير ،وهللا ما لهم عناية بالحنابلة

 .أكثر



 

 

 

 

 

7
 
 

7 

 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

نما هذا حكم من لم يجد كاتبً أل  ؛"قال القرطبي وهذا ال معنى له ا قال ن هذا حكم غير األول وا 
ن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َكاِتبًا َفِرَهاٌن مَّْقُبوَضٌة َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعضًا َفْلُيَؤدِ  }هللا عز وجل  َواِ 

ا لألول لجاز أن ن هذا ناسخً قال ولو جاز أن .كو [283]سورة البقرة: {الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتهُ 
َن اْلَغاِئطِ } -عز وجل -.كون قوله ن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد مَّنُكم مِ  ]سورة  {َواِ 

الةِ } -عز وجل -ا لقولهاآل.ة ناسخً  [6المائدة: ]سورة  {َ.ا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
 {َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَ.اُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْينِ } -عز وجل -ولجاز أن .كون قوله ،اآل.ة [6المائدة:

وقال بعض العلماء إن قوله تعالى  ،فتحرير رقبة -عز وجل -ا لقولهناسخً  [92]سورة النساء:
 .."لم يتبين بآخر نزوله عن صدر [283]سورة البقرة: {َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكم َبْعضاً }

 بـتأخر نزوله عن صدر اآلية.
 بتأخر؟
 نعم.

"لم يتبين بتأخر نزوله عن صدر اآل.ة المشتملة على األمر باإلشهاد بل وردا مًعا وال يجوز أن 
 ا في حالة واحدة."يرد الناسخ والمنسوخ مًعا جم.عً 

بنفس  رفع حكم شرعي بدليل متراٍخ عنه ما يكون  :ولذا يذكرون قيد التراخي في تعريف النسخ
 النص.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال لما قيل له إن آ.ة الدين منسوخة قال ال وهللا إن آ.ة  :"قال

واإلشهاد إنما جعل للطمأنينة وذلك أن هللا تعالى جعل  :قال ،الدين محكمة ل.س فيها نسخ
ماء وال خالف بين عل ،اإلشهاد :ومنها ،الرهن :ومنها ،الكتاب :لتوثيق الدين طرقا منها

األمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب ال بطريق الوجوب فُ.علم من ذلك مثله في اإلشهاد 
من غير إشهاد مع علم الناس  وجبالً  ا وسهالً ا وبحرً ا وبرً ا وسفرً ومازال الناس يتبا.عون حضرً 

بذلك من غير نكير ولو وجب اإلشهاد ما تركوا النكير على تاركه قلت هذا كله استدالل حسن 
وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك اإلشهاد وهو ما أخرجه الدارقطني عن طارق 

ذة وجنوب الربذة حتى بَ أقبلنا في ركب من الرَ  :قال -رضي هللا عنه -بن عبد هللا المحاربي
ا من المدينة ومعنا ظعينة لنا فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عل.ه ثوبان أب.ضان نزلنا قريبً 
ومعنا جمل أحمر  :قال ،دنا عل.ه فقال من أين القوم؟ فقلنا من الربذة وجنوب الربذةفسلم فرد

ا من تمر قال فما استوضعنا قال تب.عوني جملكم هذا فقلنا نعم قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاعً 
 ."أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة ا وقال قد أخذته ثمشيئً 

يكاسر وال يماكس ويأخذ البضاعة ويمشي  اليعني  يستوضع ال ذيمع أنها جرت العادة أن ال
التي تثير الشك بين  يعني من األمور ؟!تعرفونه ال ولذلك شكت المرأة أعطيتوه رجال ؛يشك فيه

 عرفهم يعني إذا قلت له بكم هذا؟ قلت له بكذا وأخذه ومشى تشك فيه.في الناس اآلن 
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 "فتوارى عنا فتالومنا بيننا."
 .-لصالة والسالمعليه ا-لكنه الرسول 

"فتالومنا بيننا وقلنا أعطيتم جملكم من ال تعرفونه فقالت الظعينة ال تالوموا فقد رأيت وجه رجل 
ما كان ليخفركم ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشاء أتانا 

نه أمركم أن إ -صلى هللا عل.ه وسلم-هللا  رسولِ  رجل فقال السالم عل.كم أنا رسولُ  ل.كم وا 
 ،تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا قال فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا

صلى هللا -وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي 
وف.ه فطفق ا من أعرابي الحديث ابتاع فرسً  -صلى هللا عل.ه وسلم-أن النبي  -عل.ه وسلم

األعرابي .قول هلمَّ شاهًدا .شهد أني بعتك قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك بعته فأقبل النبي 
صلى هللا -على خزيمة فقال بم تشهد؟ قال بتصد.قك .ا رسول هللا  -صلى هللا عل.ه وسلم-

 شهادة خزيمة بشهادة رجلين.." -صلى هللا عل.ه وسلم-فجعل رسول هللا  -عل.ه وسلم
في مثل هذا السياق هو يخاطب  تأتيبعد قوله يا رسول هللا ما  -صلى هللا عليه وسلم-ني يع

 .-عليه الصالة والسالم-الرسول 
وف.ما نقلنا  -عفا هللا عنه -قال مقيده ،"أخرجه النسائي وغيره انتهى من القرطبي بلفظه
ابن جرير  قالهاجبان كما إليهما ال فرضان و الداللة الواضحة على أن اإلشهاد والكتابة مندوب 
]سورة  {َوَأْشِهُدْوْا ِإَذا َتَباَ.ْعُتمْ } -جل وعال -وغيره ولم يبين هللا تعالى في هذه اآل.ة أعني قوله

ِممَّن َتْرَضْوَن ِمَن }اشتراط العدالة في الشهود ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله  [282البقرة:
َهَداءِ  نُكمْ }وقوله  [282]سورة البقرة: {الشُّ وقد تقرر  [2]سورة الطالق: {َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِ 

َربََّنا اَل }قوله تعالى  ،اه في غير هذا الموضعفي األصول أن المطلق .حمل على المقيد كما بين  
 .."[286]سورة البقرة: {ُتَؤاِخْذَنا
 لحظة.

 طالب: ......
 ين؟أ

 طالب: ......
 يعني في آخرها.
 طالب: ......

 ه قال ولكنه بينه في مواضع أخر كقوله.ألن
 طالب: ......

هو مبيَّن البيان الذي ذكره في نفس اآلية البيان المذكور ممن ترضون في نفس اآلية في آية 
ين.  الدَّ
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 طالب: ......
 .-رحمه هللا -معروف يعني مما يستدرك على الشيخ

ين هنا هل أجاب لم يب [286]سورة البقرة: {َأْو َأْخَطْأَناَربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا }"قوله تعالى: 
َوَلْ.َس َعَلْ.ُكْم ُجَناٌح ِف.َما َأْخَطْأُتم }وأشار إلى أنه أجابهم في قوله في الخطأ  ؟دعاءهم هذا أو ال

.ْ }وأشار إلى أنه أجابه في النس.ان بقوله  ،اآل.ة [5]سورة األحزاب: {ِبهِ  مَّا ُينِسَينََّك الشَّ َطاُن َواِ 
فإنه ظاهر في أنه قبل الذكرى ال  [68]سورة األنعام: {َفاَل َتْقُعْد َبْعَد الذِ ْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ 

ْ.َطانُ }إثم عل.ه في ذلك وال .قدح في هذا أن آ.ة  مَّا ُينِسَينََّك الشَّ مك.ة  [68]سورة األنعام: {َواِ 
مدن.ة إذ ال مانع من ب.ان المدني بالمكي  [286]سورة البقرة: {اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا}وآ.ة 

 كعكسه وقد ثبت في.."
ألن الناسخ ال بد أن  ؛البيان قبل المبيَّن أن يأتي البيان قبل المبيَّن وفي هذا يختلف مع النسخ

 والبيان ال يلزم. ايكون متأخر 
 طالب: ......

 ين؟أ
 طالب: ......
 ؟كيف يكون من
 طالب: ......

 ، إذا ُضمت األدلة اتضح األمر.ال
 طالب: ......
 .يأتي مجمال

 طالب: ......
 يعني مثل األمر بقطع الخفين ثم جاء مجمال بعد ذلك في عرفة.

 طالب: ......
 المكي.

 طالب: ......
 النسخ معروف.هذا  نعم

 طالب: ......
 ال، هذا البيان غير النسخ الكالم في البيان.

َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا }لما قرأ  -صلى هللا عل.ه وسلم-م أن النبي "وقد ثبت في صح.ح مسل
َربََّنا َواَل َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصرًا َكَما }قال هللا تعالى نعم. قوله تعالى  [286]سورة البقرة: {َأْو َأْخَطْأَنا

لم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا أو ال؟ ولم  [286]سورة البقرة: {َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا
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على من قبلنا وبين أنه أجاب دعاءهم هذا في مواضع أخر  يبين اإلصر الذي كان محموالً 
اَل }وقوله  [157]سورة األعراف: {َوَ.َضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواأَلْغاَلَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهمْ }كقوله 

يِن ِمْن َحَرجٍ }وقوله  [286]سورة البقرة: {ِإالَّ ُوْسَعَهاُ.َكلِ ُف َّللاَُّ َنْفسًا   {َوَما َجَعَل َعَلْ.ُكْم ِفي الدِ 
اآل.ة إلى غير ذلك من  [185]سورة البقرة: {ُيِريُد َّللاَُّ ِبُكُم اْلُ.ْسرَ }وقوله  [78]سورة الحـج:

ِإَلى َباِرِئُكْم َفاْقُتُلوْا  َفُتوُبواْ }اآل.ات وأشار إلى بعض اإلصر الذي ُحمل على من قبلنا بقوله 
واإلصر  ،ألن اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من أعظم اإلصر [54]سورة البقرة: {َأنُفَسُكمْ 

 الثقل في التكليف ومنه قول النابغة:
 .ـــــا مـــــانع الضـــــ.م أن .غشـــــى ســـــراتهم

 
 والحامــل اإلصــر عـــنهم بعــد مــا عرفـــوا" 

 يعني ومن اإلصر بالنسبة لليهود قرض النجاسة وأنه ال يطهرها غير ذلك إن صح هذا الكالم. 
 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شاء هللا في األسبوع الثاني من  هذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل وتستأنف الدروس إن

 الفصل الثاني.
 


